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Requerimento
A prestação de cuidados de saúde primários é assegurada na nossa Região pelos
Centros de Saúde, sendo entendidos como o primeiro meio de acesso aos cuidados de
saúde, assim constituindo a base do sistema de saúde e pautando a sua atuação pela
proximidade às comunidades locais.
As sucessivas intervenções feitas no Centro de Saúde das Velas, na Ilha de São
Jorge, que se encontra num edifício pertencente à Santa Casa da Misericórdia das Velas,
nunca resultaram numa solução razoável, com qualidade e que prossiga os desafios para
o futuro da Saúde neste concelho, nem resultarão.
Por mais que se invista, por mais milhões que se gastem, será sempre muito difícil
que um espaço que não foi planeado nem criado para esse fim, seja no futuro o Centro de
Saúde que faz falta ao concelho das Velas e à Ilha de São Jorge.
É de conhecimento público que o Centro de Saúde das Velas é um dos Centros de
Saúde com piores condições da Região Autónoma dos Açores. Urge, portanto, encontrar
soluções efetivas para dar resposta a esta problema que afeta utentes e trabalhadores.
Considerando que nos últimos anos a RPPCP tem feito diversas propostas de
construção de um novo centro de saúde, ao qual foram chumbadas. O Governo Regional
aprovou no último Plano Regional Anual uma rúbrica para obras beneficiação do Centro
de Saúde, estas obras foram iniciadas, mas interrompidas.
Ao serem interrompidas deixaram uma ala do centro de saúde, descoberta e cheia
de buracos. Alertamos que o Centro de Saúde das Velas é a instituição de saúde em São
Jorge que está na “frente” do combate a esta pandemia e que o mesmo não reúne
condições dignas que permita a prestação de cuidados de saúde modernos e disponibilize
aos profissionais de saúde as melhores condições de trabalho.
No passado dia 16 de Abril a RPPCP entrou com um requerimento na ALRAA que
expressavam as nossas preocupações com os atrasos desta obra, mais tarde através da
visita do Presidente do Governo Regional foi nos dada a razão quando foi dito
publicamente que o presidente não estava satisfeito com a demora desta intervenção.
A RPPCP vem novamente vincar a sua posição, é do interesse de todos os
jorgenses a construção de um novo centro de saúde porque o atual edifício está cada vez
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mais degradado. Os investimentos e as inúmeras rúbricas para obras de beneficiação não
conseguem solucionar a falta de condições do edifício.
Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das disposições
regimentais aplicáveis, solicita ao Governo Regional as seguintes informações:
1. Acha o Governo Regional que estas obras vão solucionar os atuais problemas do
Centro de Saúde das Velas?
2. Tem o Governo Regional conhecimento para quando está prevista a finalização
desta obra?
3. Considera o Governo Regional que o Centro de Saúde das Velas tem as condições
necessárias para dar resposta a uma eventual nova vaga da pandemia COVID-19
sem interrompem as obras que lá decorrem?

Santa Cruz das Flores, 30 de Junho de 2020

O Deputado do PCP Açores

(João Paulo Corvelo)
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